Porträttet

GADDEN MÖTER

Överlevare
Hon växte upp i Jehovas vittnen och försökte som 19-åring ta sitt liv. Kraften inom sekten gjorde
det omöjligt att leva med den, och nästan omöjligt att leva utan den. I dag är Vera Lanängen
SU-student och föreläser om avhoppare från religiösa sekter.
Av HELENA JÖNSSON (text) och RASMUS PANAGIOTIS COLUMBUS (foto)

J

ag googlade på begreppet psykisk misshandel förut och insåg att det finns ingen riktig organisation
för de som har blivit utsatta för det. Så jag kände,
nej det får väl bli jag som startar upp den föreningen då, säger Vera Lanängen.
Hon gör det hon känner för. Det hon brinner för,
skulle man kunna säga om en inte tyckte att det uttrycket var lite väl slitet.
Förutom föreningen för psykisk misshandel föreläser hon som representant för Hjälpkällan, som är en
organisation för avhoppare från sekter. Hon är också
medförfattare till boken Inte en främling (Norsteds förlag, reds anm). Många järn i elden.
Vissa uttryck passar in på Vera Lanängens liv idag.
För många år sedan fanns det ett uttryck som kunde
beskriva hennes liv: själsligt kaos. Hon var 19 år gammal när hon försökte ta sitt liv. Då var hon en del av
Jehovas vittnen, ett kristet samfund som hon vuxit upp
inom. En mamma och pappa och tre syskon. Familjen
var inte harmonisk.
– Jag var nog runt 14 år när jag började tvivla. Jag
undrade hur en religion som skulle göra en så lycklig
kunde få en att må som jag gjorde. Något är fel kände
jag, säger Vera Lanängen.

Mätte upp Noaks ark
En tonårig Vera Lanängen börjar för första gången förhålla sig kritisk till de sanningar hon blivit matad med
hela sitt liv.
– Jag började läsa. Jag förstod snart att det var en sekt
jag var med i. Jag började läsa om bibelkritik. Och förstod att det är rena faktafel i Bibeln som jag hade lärt
mig.
Vera Lanängen tog likt en forskare tag i kunskap och
dissekerade den.
– Jag började mäta upp Noaks ark. Enligt Bibeln var
den ungefär lika stor som Gamla Ullevi i Göteborg (150
* 68 meter är gräsplanen, reds anm). Jag tänkte på om
det skulle få plats med två djur av varje art på hela planeten så skulle ju inte det gå. Helt omöjligt med miljoner djur. Inte ens nästan.
Det är lätt att fnissa åt slutsatsen att miljoner djur
inte får plats på Gamla Ullevi. Men för Vera Lanängen
var det sådana uppenbarelser som fick henne att vilja
börja leva istället för att vilja dö. Vera Lanängen flyttade

till Stockholm efter självmordsförsöket. När hon var 22
år gammal skrev hon ut sig ur Jehovas vittnen. Ett år
senare kom hon in på sin drömutbildning på Socialhögskolan. Hon skulle bli socionom.

Vinner ofta TP
Att tänka kritiskt är grunden inom akademin. Aldrig
svälja något som kunskap, att alltid tänka självständigt.
– Jag ville gå utbildningen för att den är så tvärvetenskaplig. Man snöar inte in på en sak utan man får lite
av allt. Jag vet hellre lite om allt, än mycket om lite. Då
vinner man TP, säger Vera Lanängen och skrattar.
Hon har nära till skrattet. En glöd i ögonen (annat
överanvänt uttryck) som får en att lätt drunkna som
åhörare till hennes livs historia. I dag är hon ingen tvivlare. Hon vet vad hon tycker. Både vad hon tycker om
och inte tycker om.

”Jag undrade hur en
religion som skulle göra en
så lycklig kunde få en att
må som jag gjorde. Något är
fel kände jag.”

– Jag blir väldigt obekväm i grupper när alla tycker
likadant. Då blir jag djävulens advokat och måste säga
emot de andra.
Är du jobbig då eller?
– Jag kan nog vara det ibland.
Ibland?
– Ja, kanske ofta, haha.
Blir du jobbig när du vinner TP?
– Nej, det är normalt. Jag blir jobbigare när jag förlorar.

Rädd för att påverkas
Att ”stå på egna ben” är ett annat överanvänt uttryck.
Vera Lanängen personifierar det uttrycket. Helt själv,
utan stöd från någon nära hoppade hon av Jehovas
vittnen. Hon hade kontakt med Hjälpkällan under ti-

den, men ville att processen fram till beslutet att lämna
Jehovas vittnen skulle vara hennes helt egna.
– Jag var så rädd för att bli påverkad av någon. Det är
den största skräcken inom Jehovas vittnen också – att
bli påverkad av alla andra, de världsliga, utanför samfundet.
Vera Lanängen använde sig av den skräcken för att ta
sig bort från dem som lärt henne allt om den.

Total intellektualisering
Vera Lanängen kan till 100 procent förklara sina egna
känslomässiga, själsliga, och kroppsliga upplevelser genom akademiska begrepp. Hon föreläser om
vad som sker med ett barn som är en del av en sekt.
Hon har sociologiska förklaringsmodeller som berättar vad som kan gå fel med barnets utveckling. Hon
vet också vad som definierar en sekt, och vad som
är metodiken bakom manipulation. Hon har skrivit
Wikipedia-artiklar, bland annat om en särskild integrationsmodell som kan förklara sekters valda
utanförskap (Bauöcks integrationsmodell). Hennes
C-uppsats handlar om kristna samfunds normsystem
där hon och hennes medförfattare har intervjuat avhoppare från samfund som Jehovas vittnen, Trosrörelsen, Maranata och en från en del av Pingströrelsen.
Hon kan berätta om den relativt nya definitionen av
en sorts posttraumatiskt stess-reaktion som drabbar
avhoppare från sekter som kallas "religiöst traumasyndrom".
Är det nödvändigt med intellektualiseringen?
– Inte för alla, men för många som har hoppat av. Jag
känner mig trygg i det kritiska tänkandet. Då vet jag att
jag aldrig kommer bli lurad.
Är du rädd att bli lurad?
– Ja, jätterädd ibland. Det är så helt enkelt. Så det kritiska kan ju gå till överdrift.
Till sommaren tar hon examen. Innan dess läser hon
en masterkurs i organisation och ledarskap, förutom
tre andra kurser.
Jag har sett dig föreläsa på YouTube. Blir du aldrig
obekväm i rollen som föreläsare som likt en pastor
står och predikar med tanke på dina erfarenheter?
– Nej det är ju stor skillnad. Jag förhåller mig öppen
till det mesta. Jag berättar bara det jag vet. Sen respekterar jag att det finns andra som tycker annorlunda.

”Vera är en av de mest odömande människor jag känner. Jag tror
att det är henne jag skulle ringa om jag gjorde något idiotiskt.
Hon är extremt intelligent. Hon kan väldigt mycket rolig trivia
om onödiga saker vilket är väldigt kul. Hennes kunnande om vårt
C-uppsatsämne är helt unikt. Hon har ett unikt perspektiv på det
mesta, hon ser hela världen på ett annat sätt.”

”Vi växte upp tillsammans så jag känner att jag kan förlita mig
på henne. Hon är väldigt intellektuell och har lätt för att sätta
sig in i andras situation. Hon har alltid ett brett perspektiv och
är aldrig inskränkt. Det man inte vet om Vera är kanske att hon
är väldigt musikalisk och spelar både bas och gitarr och sjunger
väldigt bra.”

CECILIA LINDMARKER, MEDFÖRFATTARE TILL C-UPPSATS

LOREDANA VITIELLO, BARNDOMSVÄN OCH AVHOPPARE FRÅN JEHOVAS VITTNEN

VERA LANÄNGEN

Läser på SU Sista terminen på socionomutbildningen Ålder 27 Aktuell Medförfattare till boken Inte en främling
Favoritlärare på SU Tore Svensson Favoritserie Seinfeld Favoritbok Franz Kafkas Förvandlingen Det händer på fritiden
Spelar gitarr och bas, hänger på Internet och skriver mycket, nuförtiden en del poesi.
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